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 ב"ל תשע"גני ילדים בשנה

 

 
   ה"בשנה הבאה בעיופעלו ,  ב"על תש"בהתאם לרישום הגנים לשנה  . 1

 . ילדים בחשמונאים גני ארבעה
 

 .ילדים 35מכסת כל גן תהיה עד מועצה /לפי הקריטריונים של משרד החינוך . 2
 

 :כדלקמןו הגנים יופעל ב"עתשל "תאם לרישום השנתונים לשנהבה . 3
 

 .(4+3)חובה –קדם+  חובה -טרום-טרוםשנתון  :הגננת יעל –יצהר גן   3.1
 (5)חובה שנתון  :אסתיהגננת  –גן תאנה  3.2
 (.4+5)חובה  + קדם חובה  שנתון: לאההגננת  – גן רימון 3.3
 (3)טרום חובה  -רוםשנתון ט: הגננת ריקי –גן יובל       3.4

 
השיבוץ נעשה על פי שיקולים פדגוגים . שעות רבות הוקדשו למלאכת השיבוץ . 4

איזון בין , ן בנים ובנותיהשיקולים כללו איזון ב.  ובהתיעצות עם הגננות
 .ודוברי עברית דוברי אנגלית  וגם איזון בין בוגרים ובין צעירים

 
 .ר אשר על הרישוםשרה ברנ' לגבועדת חינוך מודה מאוד  .5
 
וה גלבנד מוזמנים לפנות לנא, ר על הרשימה הורים המבקשים להעי . 6

ngelband@yahoo.com   
 

 
 

 וטובהאנו מאחלים לכולם שנת לימודים מועילה 
 
 

 
 

 ,בברכה
   חשמונאים  -ועדת חינוך 
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הגננת –גן יובל 

 ריקי 
הגננת  –גן יצהר 

 יעל
הגננת  –גן תאנה 

 אסתי
הגננת  –גן רימון 

 לאה
    

 אקמן זהבה אוסטרוף ורדיה אביעזר אילון אבוטבול אוריה
 באלסם מיכל אלקלאי אודיה אהרון אריאל אמיר עידו

 בליץ דב ביטון שי משה אפל אלאי בן שוהם אורי
 בן דוד יצחק בן דרור חרות ביטון נעמה גאמס דבורה
 ברנד יערה בראל שירה בליץ אריאל גילאור נאוה

 ברנד שי אן רות'ג בלכר תקוה גרוס רוני
 גרוס אייר גורמן בועז בן דוד אילן דייויס מתן
 גריין אשירה גלבנד תמי בן דרור נעמה הורן בנימין

 גרנות שחר הרמן יהושע בן חמו טליה י"וקסלר בד
 דולינסקי יעל הרפז טליה בר און חן וקסמן מיה

 הולנדר אושרת ונגרובר נוגה בראל נועה זלצמן נדב
 הורנשטיין גילה חן מתן גיהסי ידידיה בר טליה-זן

 הלל אשר חרדים אושר גלבנד אבי טאוב הראל
 הלל יעל חריש זכריה גרינוולד יאיר טאוב נחום

 ואקנין אסף טאוב אריאל הורן גבריאל לוי חגית
 ויקסלבאום טובי כהן שיר חברוני יובל לויד אריאלה

 חסין אמיר לביא מוריה חיימוב אלירן לוריא מאור
 מדר אלישע לביא עדי יעיש אליענה ליבטון רחל

 לוי דליה חן-לוטן בת כץ זיו לייטנר שקד
 ליפניק מעין לוטן רננה לביא הדר ליפניק הדר

 י ישיעמיח ליוור אלישע לוטן נהוראי מרילס שי
 קאשי שני ליפשיץ אלישע סומר גילעד נתן פנינה

 רוזנפלד אורי מנצור טליה סימקיס אליענה עדיקה עידו
 ריצמן יונתן ניאזוב אורי צוקר מיכל פריז אביגיל
 שרגא אור סוחר חוה קראווני דביר צוקר נעמה

 שרייבר אלי עקנין דינה תם שחר שליט טליה
  פינק מאיר  שרייבר ישי

  קדם אילון  
  קליין תמימה  
  שלוסברג שלומי  

 


